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Hodnocení diplomové práce
1. Splnění zadání práce
Zadáním a cílem diplomové práce je hodnocení finančního zdraví společnosti Stránský a Petržík a
navržení zlepšení finanční situace podniku. Je provedena finanční analýza podniku několika
metodami s porovnáním s konkurenty. Studentka tímto cíle, které si stanovila u úvodu práce,
splnila.
2. Postupy řešení a použití metod
Pro potřeby hodnocení finančního zdraví podniku byly v práci správně použity metody
horizontální a vertikální analýzy, analýzy rozdílových ukazatelů, výpočty poměrových ukazatelů
s porovnáním s hodnotami dvou hlavních konkurentů v oboru a odvětvovým průměrem a dále
analýza bankrotních a bonitních modelů.
3. Zhodnocení práce jako celku
Diplomovou práci studentky Kateřiny Dufkové lze považovat za velmi cennou z hlediska aplikace
teoretických znalostí přímo do praxe. Zvolené téma je v práci správně a přehledně zpracováno
v jednotlivých logicky řazených kapitolách, které umožňují snadnou orientaci v textu. Teoretická
část je velmi vyvážená a obsahuje možnosti různých výpočtů ukazatelů finančního zdraví podniku.
Praktická část práce je též koncipována velice přehledně, prezentuje v grafech a tabulkách
vypočtené ukazatele s příslušným komentářem. Správným a logickým vyústěním závěru práce je
hodnocení stavu finančního zdraví společnosti s doporučením pro zlepšení finanční situace
společnosti.
4. Přínos práce
V praxi je hodnocení finančního zdraví pro podnik velmi důležité především z hlediska odhalení
možných rizik a získání informací pro další rozvoj. Informace a výsledky finanční analýzy jsou
důležité jak pro rozhodování managementu, tak i pro posouzení stavu podniku jeho vlastníky.
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Studentka v diplomové práci využila teoretické poznatky získané během studií přímo v praxi tak,
že provedla finanční analýzu konkrétního podniku na jeho skutečných účetních údajích, provedla
srovnání s hlavními konkurenty a oborovým průměrem. V závěru práce navrhla konkrétní opatření
na zlepšení finanční situace společnosti.
5. Využití odborné literatury
Zejména pro zpracování teoretické části použila studentka velké množství kvalitní odborné
literatury, z této správně vybírá citace k řešené problematice. Práce vykazuje velmi dobré
zpracování teoretické části.
6. Formální a jazyková úprava
Hodnocená diplomová práce je sepsána dle zásad pro zpracování diplomových prací. Obsahuje
všechny požadované části v předepsaném rozsahu. Tabulky a grafy jsou sestaveny přehledně, jsou
vhodně včleněny do textu v souvislosti s právě řešenou problematikou. V přílohách jsou doloženy
všechny použité účetní výkazy v přehledných tabulkách za vyhodnocovaná období a dále pomocné
výpočty, které byly použity jako podklady pro vlastní zpracování praktické části. Velmi vysokou
úroveň vykazuje též jazyková stránka práce.
7. Doporučení obhajoby
Diplomovou práci studentky Kateřiny Dufkové doporučuji k obhajobě.
8. Klasifikace
Výborně
9. Dotazy k obhajobě
a) Který z bankrotních modelů uvedených v diplomové práci je nejlépe aplikovatelný na české
ekonomické prostředí a proč?
b) Studentka v diplomové práci zmiňuje možnost čerpání investičního úvěru společnosti Stránský
a Petržík v následujících letech. Které finanční ukazatele a modely bude dle názoru studentky
posuzovat banka při poskytnutí a případném čerpání úvěru?

Ve Dvoře Králové nad Labem, dne 10. 5. 2012

……………………………………………………..
Podpis oponenta
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